Kennisbonnen
voor de ‘dagelijkse’
beheerproblemen
Het project Doelgericht Natuurbeheer
probeert met Beheerdersnetwerken.nl
wetenschappelijke kennis op een bruikbare manier bij beheerders te krijgen
en de juiste beheersvragen bij de onderzoekers te krijgen. Veldwerkplaatsen
zijn daarvoor een inmiddels beproefd
concept. Daarnaast kunnen beheerders
gebruik maken van kennisbonnen.
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Beheerders zullen het wel herkennen. Je
zit met een praktische beheersvraag: zal
ik die maatregel wel of niet uitvoeren?
Hoe komt het dat die of die soort toch niet
terug komt? Waarom verbetert de fosfaattoestand niet na opschonen? Hoe ver moet
ik de bouwvoor afgraven? Wat is een goede
grootte van een verjongingsvlak? Het zijn
de praktische kwesties waarvan je weet
dat ze belangrijk zijn, maar een goed antwoord is niet altijd voorhanden.
Natuurlijk, collega-beheerders hebben
vaak goede tips en goede suggesties, maar
ja, is de situatie in dit gebied wel helemaal
vergelijkbaar met het gebied van die collega? En de literatuur geeft weliswaar
richtlijnen maar dat betekent niet ook al-

tijd meteen uitsluitsel over wat wel en wat
niet te doen.
De grote terreinbeherende organisaties
hebben vaak hun eigen experts die in dit
soort gevallen ter plekke kunnen beoordelen wat goede beheermaatregelen zijn.
Maar de andere beheerders, particulieren,
gemeentelijke beheerders of waterschappen, staan er meestal alleen voor. In
Beheerdersnetwerken bestaat sinds kort
de mogelijkheid om gratis korte onderzoeken te laten uitvoeren voor dit soort praktische beheervragen. Beheerdersnetwerken
zijn bedoeld om bestaande wetenschappelijke kennis beter te laten doorstromen
naar daar waar het behoort aan te komen:
de beheerders. Belangrijk instrument
daarvoor zijn de veldwerkplaatsen waar
beheerders en wetenschappers op locatie
beheersvraagstukken bespreken.
Vogels en pitrus
Aanvullend daarop is het systeem van
kennisbonnen bedacht. Het principe is
simpel: een beheerder dient via de kennisbon een aanvraag in voor een onderzoek.
De organisatie van Beheerdersnetwerken
zoekt er een onderzoeker bij. De onderzoeker zal dan samen met de beheerder
de vraag precies definiëren en vervolgens
heeft de onderzoeker ongeveer vijf onderzoeksdagen ter beschikking om de
vraag te beantwoorden. Rolf Kemmers van
Alterra heeft onlangs zo’n kennisbonvraag
afgerond. In het Leekstermeergebied heeft
Het Groninger Landschap 130 hectare
grasland in beheer gekregen. Doelstelling
van deze percelen zijn gericht op weidevogels, ganzen en bloemrijk grasland. Nadat
de grond in eigendom is gekomen van
Het Groninger Landschap zijn de percelen
minder intensief gebruikt waardoor er
pitrus opkomt en dat is een probleem voor
de weidevogels en ganzen die een open
ruimte nodig hebben om gevaar van grote
afstand te kunnen zien aankomen. Het
Groninger Landschap had zelf al de pitrusbedekking in alle percelen vastgesteld en
er blijkt een groot verschil in bedekking te
zitten tussen de percelen. Het Groninger
Landschap stelde via de kennisbon de
vraag wat de reden kan zijn van dit verschil
in bedekking tussen de percelen. Als na-
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melijk duidelijk is waardoor het verschil
wordt veroorzaakt kan de beheerder daar
rekening mee houden en misschien gerichter beheren dan alleen maar bezig zijn
met symptoombestrijding: maaien.
Niet pro deo
Kemmers: “Het aardige van dit soort vragen is dat ze rechtstreeks uit de praktijk
komen. Maar zowel beheerder als onderzoeker hebben normaal gesproken geen
budget voor zoiets, dus is de kennisbon
een ideale manier voor de beheerder om
een antwoord te krijgen en voor onderzoeker om dat niet pro deo te doen. Het zijn
bovendien vragen waar we in het lopende
onderzoek niet altijd aan toe komen en die
we ook nooit zo locatiespecifiek kunnen
behandelen. Met een terreinbezoek, overleg met de beheerder en een korte studie
van wat relevante literatuur hebben we via
een kennisbon toch een aardig beeld kunnen schetsen van de situatie en de beheerder een stukje verder geholpen. We hebben
in het Leekstermeergebied geen evidente
relatie gevonden met de fosfaattoestand.
Waarschijnlijk zit het verschil meer in de
verzorging van de verschillende percelen:
zijn ze begreppeld of niet, is er wel of geen
onderhoudsbekalking toegepast of is er
toch nog wat stikstof- en kalibemesting.
Begreppeling zou dus een gunstig effect
moeten hebben. Steeds maar weer maaien
is weliswaar symptoombestrijding maar
helpt op den duur wel om de bodem te
verschralen. Ik heb begrepen dat de beheerder met dit antwoord wel weer vooruit
kan.”
Grote voorraad fosfaat
Ook de gemeente Bergen, Stichting
de Marke en het waterschap Peel en
Maasvallei hadden een vraag in relatie tot
fosfaat. Zij wilden wel eens weten of de genomen maatregelen in het vennencomplex
Eendenmeer het gewenste resultaat zullen
hebben. Onderzoeker Emiel Brouwer van
B-Ware ging het veld in en concludeerde
op basis van het beperkte aantal monsters
dat de zandige ondergrond van het opgeschoonde ven tot meer dan 20 centimeter
diep nog een grote voorraad fosfaat heeft.
Resultaat is veel beschikbaar fosfaat en bovendien pyrietvorming dat bij droogvallen

koninklijke nederlandse bosbouw vereniging
tot extra verzuring leidt. En dat droogvallen is juist ook bij het opschonen gebeurd.
Het fosfaat zit dus vooral in de bodem, zo
luidt de boodschap van Brouwer. Alleen
het water van een ven vervangen heeft niet
zo veel zin!
Groter onderzoeksproject
De antwoorden van de onderzoekers zijn
helder en de beheerder kan vaak wel weer
verder maar zal een groter onderzoek nodig zijn. Rolf Kemmers: “Dat klopt, maar
ik denk dat de Kennisbon wel een gat opvult tussen enerzijds de veldwerkplaatsen
die wel vragen kunnen oplossen maar niet
erg locatiespecifiek zijn, en anderzijds
het veel grotere beleidsondersteunend
onderzoek. Dus mocht een kennisbonvraag dermate interessant blijken, ook
voor een grotere groep beheerders, dan
kan zo’n vraag altijd leiden tot een groter
onderzoeksproject.”u
Geert van Duinhoven is freelance journalist,
geertvanduinhoven@planet.nl

Kennisbon

Als u hulp wilt inroepen van een onderzoeker voor een kort onderzoekje
of het advies van een specialist wilt
voor een duidelijk afgebakend probleem, kunt u via de website www.beheerdersnetwerken.nl een formulier
invullen. De kennisbon geeft u recht
op een aantal uren gratis onderzoek
of advies. Het projectteam beoordeelt
uw aanvraag en zorgt voor de bemiddeling met de onderzoeker of specialist. Betaling van de onderzoeker
of specialist verloopt via het projectteam. Zo nodig worden studenten uit
het groene onderwijs ingezet. Voor de
kennisbonnen is een beperkt budget
beschikbaar. Dus hiervoor geldt: wie
het eerst komt, het eerst maalt.

KNBV-activiteiten
in 2009:

Pro Silva
discussie-avond

17 februari (zie hieronder): Studenten
Bos- en Natuurdebat
donderdag 5 maart:
Aardhuissymposium
vrijdag 27 maart: Bijeenkomst
Commissie Bosgeschiedenis
vrijdag 17 april: Voorjaarsbijeenkomst
met Algemene Leden Vergadering
dinsdag 28 april: Activiteit van de
Commissie ‘Natuurlijke Verjonging’
woensdag 13, donderdag 14, vrijdag 15
mei: Pro Silva
vrijdag 12 juni: Studiekring
nog te bepalen: Excursie Commissie
Buitenland
vrijdag 25 september: Bijeenkomst
Commissie Bosgeschiedenis
donderdag 8 oktober: Activiteit van de
Commissie ‘Natuurlijke Verjonging’
woensdag 14, donderdag 15, vrijdag 16
oktober: Pro Silva
vrijdag 6 november: Najaarsbijeenkomst
met ALV

Dinsdagavond 27 januari om 19.00 uur
in De Stroming, Nationale straat 111,
Antwerpen

Debat bos en natuur
nieuwe impuls
De student-bestuursleden van de KNBV
en docenten van Hogeschool Van
Hall Larenstein willen het debatteren
over bos en natuur een nieuwe impuls
geven. Op 17 februari 2009 vindt daarom op Hogeschool Van Hall Larenstein in
Velp het Studenten Bos-en Natuurdebat
plaats met als thema, “de illusie van de
wettelijke bescherming van natuur”.
Naast studenten van de Hogeschool
Van Hall Larenstein en Wageningen
Universiteit, zijn alle leden van de
KNBV van harte welkom, niet alleen om
zich te verdiepen in het onderwerp, maar
ook om zich de kunst van het debatteren
verder eigen te maken.

27 januari 2009

Hoe staat het met de natuurwaarden in onze bossen?
1. Zien we de natuurwaarden evolueren in
onze bosbestanden? Breiden zeldzame
soorten opnieuw uit? Verarmt de
vegetatie nog steeds?
2. Vinden we dat het beter wordt of gaat
het net achteruit? Komt het bos dichter
bij ons persoonlijke ideale natuurlijke
bos?
3. En wat is nu de verdienste van ons
bosbeheer daaraan? Rommelen we in de
marge van wat er zich vanzelf afspeelt,
staan we machteloos of voeren we
ronduit foute maatregelen uit?
We starten de avond met twee inleidende
presentaties die de recente evolutie van
fauna en flora in bos toelichten:
• Lander Baeten en Hans Van Calster
(UGent-KULeuven) over bosflora en
• Bernard Van Elegem (ANB
beheerondersteuning) over bosvogels.
Daarop gaan alle deelnemers in gesprek
per groepje van niet meer dan acht met een
begeleider. We sluiten af rond 10.00 uur
met een korte synthese over alle groepjes
heen. Een verslag van de discussies komt
in de Bosrevue.
Vriendelijk verzoek om op voorhand in te
schrijven bij Darline Velghe:
Darline.Velghe@vbv.be of op het nummer
09/264 90 50
routebeschrijving www.destroming.be

